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Scheidbaar samengesteld werkwoord of toch niet? 

Hans Bennis 

Summary 

In this paper the phenomenon of separable compound verbs is discussed. The central issue concerns the ques

tion whether the two parts of these verbs, that is, the particle and the verb, constitute one morphologicallY 

complex lexical item or should be regarded as a ~ntactic complex. This morpho~ntactic issue has often been 

discussed in recent literature. A new aspect introduced in this article is the approach from a geographical 

perspective. It will be shown that the geographic distribution of particle placement in the verbal cluster in 

dialects of Dutch, in relation to differences in the order of verbs, will provide us with a strong argument in 

favour of a ~ntactic approach to particle verbs. 

1. Inleiding1 

Een veelbesproken probleem in de Nederlandse morfologie betreft het verschijnsel van het 

zogenoemde scheidbaar samengestelde werkwoord. De centrale kwestie is: is opbellen een 

woord of een woordgroep? In Booij & Van Santen (1998) wordt gesteld dat het hier niet 

gaat om een 'scheidbaar samengesteld werkwoord' aangezien dat een 'innerlijk tegenstrijdi

ge term' betreft (Booij & Van Santen 1998:164). Deze tegenstrijdigheid komt voort uit het 

feit dat een verschil tussen woorden en woordgroepen nu juist ligt in de vraag of de samen

stellende eenheden gescheiden kunnen worden of niet. De scheidbaarheid impliceert dat 

het hier niet gaat om woorden maar eerder om woordgroepen. Hoewel het boek van Booij 

en Van Santen gaat over de woordstructuur van het Nederlands, bespreken ze woordgroe

pen als opbellen wei. Daarvoor voeren ze drie redenen aan. Ten eerste is er vaak sprake van 

een niet-compositionele, semantische eenheid, waarbij de betekenis van het geheel niet 

wordt bepaald door de betekenis van de samenstellende delen. Het valt moeilijk vol te hou

den dat de betekenis van opmaken in een zin als 'het meisje heeft zich in de bus zitten opma

ken' volledig bepaald wordt door de woorden op en maken. Ten tweede bestaan er vergelijk

bare woordgroepen waarvan het werkwoord alleen voorkomt in de combinatie met een 

voorzetsel, zoals in opdirken.2 In dit 800rt combinaties kan het niet anders dan dat opdirken 

de lexicale eenheid is, en dat de betekenis niet is opgebouwd uit de betekenissen van op en 

dirken afzonderlijk. Een derde reden die Booij en Van Santen aanvoeren om opbellen toch 

kort aan de orde te stellen is het feit dat de spelling voorschrijft dat op en bellen aan elkaar 

worden geschreven, daarmee suggererend dat deze twee eenheden een enkel woord zouden 

vormen. Om de hybride eigenschappen van dit soort woorden/woordgroepen te om-

Ik dank Sjef Barbiers en de redactie van deze bundel voor opmerkingen bij een eerdere versie. 
2 In het WNT wordt dirken vermeld in de betekenis 'poepen' in de volkstaal, maar - nag afgezien van de 

vraag of er een semantisch verband bestaat tussen deze betekenis van dirken en de betekenis van opdir
ken - het is niet nodig om dirken te kennen am te weten wat opdirken betekent. 



schrijven, krijgen ze in het boek van Booij en Van Santen de benaming samenkoppeling.3 Zo

als onder andere blijkt uit Bennis (1993) ben ik er een voorstander van om opbellen inder

daad te zien als een woordgroep en niet als een woord. In dit artikel zal ik me nogmaals 

richten op de vraag of we opbellen en vergelijkbare constructen moeten zien als woord, sa

menkoppeling of woordgroep; en dan vooral op basis van nieuw beschikbaar materiaal uit 

het tweede deel van de Syntactische atlas van de Neder/andse dialecten (SAND, Barbiers e.a. 
2008). 

We zitten hier precies op de grens tussen woord en woordgroep en de vraag naar de defi

nitie van het begrip 'woord' dient zich aan. Is een woord een eenheid van grammaticale 

analyse die zich baseert op vormelijke criteria zoals scheidbaarheid of is een woord een een

heid van betekenis? In de literatuur vinden we beide visies terug.4 Een goed overzicht van 

deze discussie voor wat betreft scheidbaar samengestelde werkwoorden vinden we in Blom 

(2005:61). Zij concludeert dat: 

[t]he discussion of the synchronic analysis of the morphosyntactic structure of SCVs 

[Separable Compound Verbs, H.B.] shows that SCVs are generally analysed as either spe

cial words (i.e. separable verbs) or special phrases (i.e. phrases that are structurally small

er or more lexicalised than most other phrases). 

Zij komt zelf uit op een analyse van SVC's als (gedeeltelijk) gelexicaliseerde woordgroepen 

('constructional idioms') en kiest dus net als Booij en Van Santen voor de tweede optie, die 
van bijzondere woordgroep.5 

2. Spelling 

Op pagina 164 stellen Booij en Van Santen (1998): 

Deze samenkoppelingen vormen echter seman tisch weI een eenheid, vandaar ook de nei

ging om ze als een woord op te vatten. Dit komt ook tot uiting in de spellingconventies 

3 Deze visie vinden we bijvoorbeeld ook in Van der Lubbe (1958, 41978), die over 'scheidbare samenstel
!ingen' het volgende zegt (Van der Lubbe 1958:44-45): 'Waarschijnlijk moet hier een heel aparte taalca
tegorie worden onderscheiden die tussen woord (= samengesteld woord) en woordgroep in staat, met 
eigen kenmerken en geheel eigen wetten.' 

4 Een goed voorbeeld van een analyse waarin het partikel en het werkwoord gezien worden als een mor
fologische eenheid, een woord, is de theorie die wordt verdedigd in Neeleman & Weerman (1993:434): 
'a particle adjoins to a head in morphology'. 

5 Ook wat betreft productiviteit (Van Santen 1992) lijkt de partikel-werkwoord-combinatie meer op een 
woordgroep, dan op een woord. Er lijken weinig beperkingen te bestaan op de vorming van nieuwe 
combinaties. Interessant is dat een stape!ing van partikels onmogelijk lijkt te zijn - wegwerken en samen
werken zijn goed, maar wegsamenwerken niet (zie ook Neeleman & Weerman 1993:459) - terwijl een parti
kel weI kan worden gecombineerd met een geprefigeerd werkwoord, zoals door vertellen of uit onderhande
len. 
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van het Nederlands die voorschrijven dat de beide delen aan elkaar geschreven moeten 

worden als ze naast elkaar staan. 

Bet is als zo vaak dat de spelling ons op het verkeerde been zet. De ontwerpers van de 

spelling lijken ook in het geval van partikelwerkwoorden een verkeerde keuze gemaakt te 

hebben. 

Als we kiezen voor een woord als een vormelijke eenheid, dan moet het zijn 'op bellen' 

aangezien het hier een semantische, maar niet een morfologische eenheid betreft. De reden 

hiervoor is dat het partikellos kan (Verb Raising) of moet (Verb Second) voorkomen van 

het bijbehorende werkwoord. Een logische voortzetting van deze redenering zou vervol

gens zijn dat we bij infinitieven kiezen voor de spelling 'op tebellen', want te lijkt in tegen

stelling tot op weI degelijk een prefix te zijn en niet een woord.6 Waar op en bellen scheidbaar 

zijn, daar is het onmogelijk om te en bellen uit elkaar te halen, net zoals het onmogelijk is om 

ge- en -beld uit elkaar te halen. Grappig is in dit verband dat de Duitsers hier andere keuzes 

maken aangezien zij naast ansehen ook anzusehen aan elkaar schrijven (analoog aan angesehen). 

Dit is eveneens een wonderlijke keuze aangezien zu bij afwezigheid van het partikel weer 

los van het werkwoord moet worden geschreven (zu sehen en niet *zusehen, maar welgesehen 

en niet *ge sehen). Ook voor het Duits lijken de spellingen an sehen, an zusehen en an gesehen 

vanuit morfologisch perspectief het beste te zijn. 

Zouden we de voorkeur geven aan een spelling waarbij de semantische eenheid een rol 

speelt bij los of aan elkaar schrijven, in plaats van de morfologische eenheid, dan zouden 

we vaste uitdrukkingen als door de mand vallen zonder twijfel moeten schrijven als door demand

vallen. Bet is verstandig om de no tie semantische eenheid niet een dergelijke rol te geven in 

de spelling aangezien deze notie uiterst moeizaam operationaliseerbaar is. Wanneer is er 

sprake van een semantische eenheid? Bovendien zijn er veel samenstellingen waarbij de se

mantiek van de samenstelling relatief transparant is. Dat zou weer impliceren dat we bij

voorbeeld badkamer deur zouden moeten schrijven of dialect bureau, net als in het Engels. De 

woorden dialectbureau en badkamerdeur komen niet voor in het WNT en de Dikke Van Dale, 

en dus zouden we ook op grond daarvan ten onrechte kunnen concluderen dat deze woor

den niet behoren tot de Nederlandse woordenschat. Bet WNT is daarom, net als alle overi

ge 'woordenboeken', niet een woordenboek, dat wil zeggen niet een boek dat de morfologi-

6 In zijn interessante, maar weinig transparante studie Het woord bespreekt Reichling (1935, 21967) deze 
kwestie (1935:370-372) en komt tot de conclusie dat ondanks dat 'te voor infinitieven nooit scheidbaar 
is' te een woord is, want 'lh]et nederlands kent geen woordeenheid tedrogen, het kent weI 'n verband te 
drogen.' Onduidelijk is echter in welk opzicht te zich onderscheidt van het perfectieve prefix ge- in Reich
!ings theorie. In dit kader is het ook interessant om vast te stellen dat Reichling in zijn studie scheidbaar 
samengestelde werkwoorden niet bespreekt, terwijl deze een belangrijke rol zouden hebben kunnen, of 
zelfs moeten spelen, zoals ook Van der Lubbe (1958:44) constateett: Jammer genoeg heeft hij [Reich
ling, H.B.] daarbij het afzonderlijke probleem van de zogenoemde scheidbare samenstellingen geheel ver
zwegen; juist deze zijn toch voor onze studie van de woordvolgorde van biezonder belang.' 
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sche eenheden van het Nederlands bevat, maar vooral een boek met betekemseenheden 

van het N ederlands. 

V oor een woordenboek is het verstandig om wat te schipperen tussen het opnemen van 

morfologische en semantische eenheden. Kiezen we voor morfologische eenheid, dan 

kunnen semantische complexen als op bellen met worden opgenomen; kiezen we voor de 

semantische eenheid, dan ligt het met voor de hand om semantisch transparante morfologi

sche eenheden als keukendeur (die we! in de Dikke van Dale staat) op te nemen. Desalniette

min is voor woordenboeken de semantische eenheid een beter uitgangspunt dan de morfo

logische; een woordenboek bevat tenslotte vooral de onvoorspelbare eigenschappen van 

lexicale eenheden. Voor de spelling ligt het echter anders. Daar zou een keuze voor de 

semantische eenheid bij aan elkaar schrijven (aanelkaarschrijven) leiden tot chaos. De voor

keur voor een morfologische eenheid ligt voor de hand aangezien deze leidt tot een he!de

re, goed leerbare spellingregeL Vee! hoeft er dan ook met te veranderen, maar ifi!J!aaien 

moet dan wei if i!J!aaien worden en if te i!J!aaien moet worden geschreven als if tei!J!aaien. 

3. De Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten 

Eind 2008 is het tweede dee! van de SAND verschenen (Barbiers e.a. 2008). Een be!angrijk 

dee! van dit atlasdee! is gewijd aan verschijnse!en die betrekking hebben op de plaats en de 

vorm van werkwoorden in 267 dialecten in het Nederlandse taalgebied. Het gaat daarbij 

onder meer om de clustering van werkwoorden aan het eind van de zin (Verb Raising), de 

doorbreking van het werkwoordelijke cluster (Verb Projection Raising, 3e constructie en 

partike!-incorporatie), en morfosyntactische verschijnselen die met clustervorming samen

hangen zoals het IPP-effect. Het blijkt dat er op al deze gebieden een ruime mate van varia

tie wordt aangetroffen in de Nederlandse dialecten. Deze atlas maakt het mogelijk om het 

probleem van de partikel-werkwoord-combinatie van een andere kant te benaderen. De 

grote hoeveelheid gegevens zou ons inzicht kunnen bieden in de vraag of de plaats van het 

partike! in de verbale eindgroep (ten dele) geografisch is bepaald en samenhangt met de dis

tributie van andere bijzonderheden die in deze context worden aangetroffen. 

3.1. Partikelplaatsing 

Op kaart 1 (Barbiers e.a. 2008: 2.3.2.2; kaart 31b, www.meertens.knaw.nl/sand/ariane/ 

kaartl) zien we de positie van het partikel op ten opzichte van het twee!edige cluster [willen 

eten] in testzin (1):7 

(1) J an had het hele brood we! op willen eten/ willen op eten. 

7 Om de kaarten te kunnen raadplegen is voor de lezers van Woorden wisselen een aparte weblink beschik
baar. 

Het noorden, dat wi! zeggen Friesland en omgeving, is hier afwezig omdat in de noordelijke 

dialecten de volgorde willen eten met voorkomt. In deze dialecten treffen we uitsluitend de 

volgorde eten willen aan en toevoeging van het partike! op geeft maar een mogelijke plaatsing 

van het partikel, direct voorafgaand aan eten: op eten willen. Het zuiden (Vlaanderen en het 

Nederlandse dee! van Limburg) vertoont ook een opmerkelijk constant beeld. Op 98 van 

de 102 testplaatsen in het Be!gische dee! van het Nederlandse taalgebied vinden we de volg

orde willen op eten, terwijl de volgorde waarin partike! en werkwoord gescheiden zijn slechts 

de voorkeur heeft in twee locaties. We zien nog dat op enkele plaatsen (n = 8) ook het ob

ject wordt geplaatst tussen willen en eten - willen het brood op eten, een geval van Verb Projec

tion Raising (zie onder). De rest van het Nederlandse taalgebied vertoont een vee! minder 

duidelijk beeld: Hollandse en Saksische dialecten laten geen duidelijk patroon zien, terwijl 

Zeeland en Noord-Brabant de voorkeur geven aan de volgorde waarin partikel en werk

woord worden gescheiden. Op zichze!f zegt een dergelijke kaart weinig over de vraag hoe 

we de combinatie van partikel en werkwoord zouden moeten analyseren. Om daarover iets 

te kunnen zeggen, zal ik me in de rest van deze bijdrage concentreren op de dialecten die 

gesproken worden in het Belgische deel van het Nederlandse taalgebied. 

3.2. Verb Raising 
Op kaart 2 (Barbiers e.a. 2008: 1.3.1.4; kaart 16a, www.meertens.knaw.nl/sand/ariane/ 

kaart2) zijn de volgordes afgebeeld die zijn aangetroffen in twee verschillende typen tweele

dige verbale clusters. Het gaat om zinnen als in (2): 

(2) a. Ze weet met dat Marie gisterengestorven is/is gestorven. 

b. Ik vind dat jij het met zjen mag/mag zjen. 

De standaardgrammatica van het Nederlands geeft aan dat hier sprake is van optionaliteit, 

althans volgens de Aigemene Nederlandse spraakkunst (ANS, Haeseryn e.a. 1997:1067-1072) en 

de literatuur over V-clusters. Bij de zinnen in (2a) spreken we van de rode (is gestorven) en de 

groene (gestorven is) volgorde. Ook in het geval dat het werkwoordcluster bestaat uit een mo

daal hulpwerkwoord en een inftnitivaal hoofdwerkwoord bestaat er schijnbare optionaliteit. 

Toch is het met zo duidelijk dat we hier te maken hebben met optionaliteit binnen een taal

systeem. We zien in Vlaanderen een opmerkelijk consistent patroon. Aile Belgische locaties 

in het SAND-onderzoek kennenc de groene volgorde (V2-VI) gestorven is (n = 102), terwijl 

maar negen locaties de rode volgorde (VI-V2) laten zien. Het omgekeerde geldt voor de 

combinatie modaal-inftnitivaal werkwoord. In dat geval kennen 101 locaties de volgorde 

(VI-V2), terwijl slechts twee locaties de omgekeerde volgorde (V2-Vl) hebben. Het lijkt 

met erg voor de hand te liggen,om voor Vlaanderen te stellen dat Verb Raising in een twee-

18 19 
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ledig cluster optioned is.
s Verb Raising (VI-V2) is afwezig bij een voltooid cluster en ver

plicht bij een modaal cluster. Dc reden VOOl' deze asymmetrie lijkt te moeten liggen in het 

verschil tussen een dedwoord (2a) ell eell infimtief (2b). We wet~ll dat deelwoorden naast 

verbale ook adjectivale eigellschappen hebben die infinitieven met hebben. Zo komen par

ticipia, in tegenstclling tot illfinitieven, voor in attributieve positie binnen nominale groe

pen. 9 Dit verschil kunnen we gebruiken om voor de zuidelijke dialecten de hypothese in (3) 
te formuleren. 

(3) Hypothese voor Verb Raising in Belgisch Nederlands: 
a. Verb Raising is verplicht; 

b. participia zijn met-verbaal. 

Onderdeel (3a) verantwoordt de feiten in een modaal cluster waarin er sprake is van twee 

werkwoorden: het modale hulpwerkwoord gaat vooraf aan het hoofdwerkwoord. Als we 

aannemen dat in de Vlaamse dialecten participia eerder adjectivaal zijn dan verbaal, dan 

verantwoordt dat oruniddellijk waarom Verb Raising met voorkomt en het participium 

voorafgaat aan het hulpwerkwoord van tijd. Verb Raising is immel's alleen toepasbaar op 
werkwoorden en dus blijft de onderliggende OV-volgorde in tact. 

Laten we nu kijken wat er gebeurt bij verb ale clusters die bestaan uit drie werkwoorden 

en waarin het hoofdwerkwoord een deelwoord is. In dat geval bestaan er zes mogelijke 

volgordes. Deze volgordes maakten deel uit van de SAND-interviews. De verschillende 
volgordes en de resultaten van de interviews staan in (4): 

(4) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen 

a. moet hebben gemaakt (1-2-3) [n = 91] 

b. moet gemaakt hebben (1-3-2) [n = 163] 

c. hebben gemaakt moet (2-3-1) [n = 0] 

d. hebben moet gemaakt (2-1-3) [n = 0] 

e. gemaakt moet hebben (3-1-2) [n = 186] 

£ gemaakt hebben moet (3-2-1) [n = 48] 

Verb Raising wordt hier opgevat als het proces dat uitgaande van een basisvolgorde V2-VI de afge1eide 
volgord~. VI-V2 verzorgt. Het standaardwerk over Verb Raising in het Nederlands is Evers (1975). 
Een schiJnbaar tegenvoorbee1d vormen woordgroepen als 'het niet te drinken bier' of 'de nog te nemen 
m~atrege1en'. Dit ~e infmitief wordt in de literatuur aangeduid als 'modale passieven' (zie Van Riems
diJk 1982 en Be~s 1 ?90~. De distributie van deze modale passieven komt _ net als die van participia _ 
ov~~een met de distn.but1~ van adjectieven, zoals blijkt uit het feit dat modale passieven geen Verb 
RaiSlng ondergaan. Dlt bliJkt Ult de onwelgevormdheid van zinnen als 'Hij zegt dat Chinees bier niet 
schijnt te zijn te drinken' (in ~egenstelling tot 'Hij zegt dat Chinees bier niet te drinken schijnt te zijn'). 
Daarom worden modale passleven ook beschouwd als projecties die adjectivale eigenschappen hebben. 
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In een recente discussie in Neder/andse Taalkunde bespreekt Sjef Barbiers (2008a:175 en vol

gende en 2008b) de onmogelijkheid van (4c) en (4d). Hij beredeneert dat de onmogelijk

heid van deze volgordes kan worden verklaard uit een theorie waarin clustervolgordes moe

ten worden afgeleid door VP-verplaatsing naar links (cyclische VP-intrapositie). In een 

reactie daarop verdedigt Evers (2008) de meer traditionele visie waarin clustervorming het 

resultaat is van V-verplaatsing naar rechts. In dit artikel gaat het mij met in de eerste plaats 

om onmogelijke volgordes, maar veeleer om verschillen die we vinden in de distributie van 

mogelijke volgordes. Voor het gemak maak ik daarbij gebruik van de traditionele visie (V-' 

raising; Evers 1975). 

De distributionele verschillen vinden we op kaart 3 (Barbiers e.a. 2008: 1.3.2.2; kaart 17b, 

www.meertens.knaw.nl/sand/ariane/kaart3). We zien dat de volgorde in (4f) eigenlijk al

leen voorkomt in het noorden van het taalgebied (het noorden van Noord-Holland, Fries

land, Groningen, Drenthe en Twente). De volgorde in (4a) treffen we aan in de rest van het 

Nederlandse deel van het taalgebied. Beide volgordes worden met (4f) of nauwelijks (4a) 

gevonden in het Belgische deeI. De twee andere volgordes (4b en 4e) treffen we aan in het 

hele taalgebied met uitzondering van Friesland. Laten we ons concentreren op het patroon 

dat we aantreffen in Vlaanderen. 

Als de hypothese in (3) juist zou zijn, dan zouden we verwachten dat (4e) de Vlaamse 

volgorde is. We hebben hier als het ware de principes in (3a) en (3b) in een ~l~ste~. Het par

ticipium is met verbaal en doet met mee aan clustervorming. Ais Verb Ralslng In modale 

clusters verplicht is, dan verwachten we dat de werkwoorden voorkomen in de volgorde 

V1-V2, net als in de Vlaamse realisering van (2b); het resultaat is gemaakt moet hebben. We 

voorspellen met de hypothese in (3) ook dat de volgordes in (4a) en (4f) met in Vlaanderen 

voorkomen. In (4a) gedraagt het participium zich als een werkwoord in tegenspraak met 

(3b), terwijl in (4f) Verb Raising in een modaal cluster achterwege blijft (contra (3a». Deze 

voorspellingen lijken te kloppen. De volgorde in (4e) komt vrij algemeen voor in de ~laam

se dialecten (n = 53) en verspreid over het hele Vlaamse gebied, terwijl de volgorde In (4f) 

niet wordt aangetroffen, en de volgorde in (4a) nauwelijks voorkomt (n = 7) en dan nog 

vooral aan de grens met Nederland. De vraag die overblijft, is: hoe leiden we de volgorde ~f 

die algemeen voorkomt in het Belgische deel van het taalgebied (n = 102), de volgord~ In 

(4b): moet gemaakt hebben? We stellen het antwoord op deze vraag uit tot na de bespreking 

van een ander verschijnsel binnen het verbale cluster. 

3.3. Verb-Projection Raising 

Een ander veelbesproken verschijnsel in clusterformatie is het feit dat het verb ale cluster 

kan worden doorbroken door niet-verbale elementen. We kunnen dit verschijnsel illustre

ren aan de hand van de aanwe:r:igheid van een nomen in het verbale cluster. We zien dit in 

(5): 
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(5) a. geen Raising 

Ik weet dat Eddy morgen brood eten wi!. 

b. Verb Raising 

Ik weet dat Eddy morgen brood wi! eten. 

c. Verb Projection Raising 

Ik weet dat Eddy morgen wi! brood eten. 

In het Nederlands Nederlands blijft het verschijnsel van Verb Projection Raising beperkt 

tot een incidenteel geval van de incorporatie van een kaal nomen in het cluster als in (5c), 

(n = 16), terwijl het in Belgisch Nederlands op ruime schaal voorkomt (n = 45). De distri

butie van dit verschijnsel zien we op kaart 4 (Barbiers e.a. 2008: 2.3.1.1; kaart 28a, 

www.meertens.knaw.nl/sand/ariane/kaart4). waarbij het opvalt dat het verschijnsel van 

oost naar west toeneemt en in de provincie West-Vlaanderen voorkomt op 19 van de 22 

meetpunten. Zoals bekend uit de literatuur (onder andere Den Besten & Edmondson 1983 

Haegeman & Van Riemsdijk 1986, Haeseryn 1990, Wurmbrand 2006) is het verschijnsei 

van Verb Projection Raising (VPR) een typisch Zuidnederlands verschijnsel dat zich niet al

leen manifesteert bij nomina, maar ook voorkomt bij andere constituenten. In de SAND

interviews maakten de zinnen in (6) deel uit van de enquete:10 

(6) a. Ik weet dat Eddy morgen wi! brood eten 

b. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. 

c. Ik weet dat ] an wi! varkens kopen. 

d. Ik weet dat ] an moet een nieuwe schuur bouwen. 

e. Ik zei dat Willy moet de auto verkopen. 

f. Ik vind dat Marie moet naarJefbe!!en. 

g. Ik weet dat Hans mag niet komen. 

kaleN 

laagADV 

N [Plu] 

DP [indefj 

DP [defj 

PP 

Neg/hoog ADV 

Op kaart 5 (Barbiers e.a. 2008: 2.3.1.7; kaart 30b, www.meertens.knaw.nl/sand/ariane/ 

kaart5) vinden we de distributie van al deze verschillende doorbrekingen op een kaart. De 

zin in (6g) is niet afgebeeld aangezien deze zin nergens wordt aangetroffen. Een overzicht 

van het aantallocaties waar het betreffende verschijnsel in Vlaanderen voorkomt, zien we 

op de volgende bladzijde in (7). 

Het is duidelijk dat VPR vrijwel uitsluitend voorkomt in het zuiden van het taalgebied en 

dat het verschijnsel afneemt van west naar oost. Geheel West-Vlaanderen en het zuidelijke 

deel van Oost-Vlaanderen zijn VPR-gebieden. Daarnaast zien we dat het verschijnsel af

neemt naarmate de ge-incorporeerde constituent complexer is. Constituenten die uit een 

10 Niet alle zinnen in (6) zijn opgevraagd op alle meetpunten. Alleen als de informant VPR van het type 
(5c) en/of (6a) toestond, werden ook de andere zinnen in (6) bevraagd. 
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(7) Verb Projection Raising in Vlaanderen 

West- Oost- Vlaams- Belgisch Antwerpen 

Vlaanderen Vlaanderen Brabant Limburg 

kaleN 19 15 7 2 2 

laagADV 18 12 12 6 2 

N [Plu] 18 14 7 3 2 

DP [indefj 16 7 2 1 0 

PP 11 5 7 2 0 

DP [defj 10 4 0 0 0 

hoogADV 0 0 0 0 0 

woord bestaan (6a-c), zijn duidelijk acceptabeler in het cluster dan complexe constituenten 

die uit meer dan een woord bestaan. 

4. Gegeneraliseerde clusterdoorbreking 

Uit het voorafgaande kunnen we concluderen dat West-Vlaanderen a. tendeert naar het bij 

elkaar houden van partikel en werkwoord (kaart 1); b. in aile plaatsen het participium kan 

plaatsen tussen modaal en hulpwerkwoord van tijd (kaart 3); C. een ruime mate van Verb 

Projection Raising kent (kaart 5). In maximaal contrast daarmee staat Friesland, waar geen 

van deze verschijnselen zich voordoet, maar ook in bijvoorbeeld Zuid-Hoiland treffen we 

deze verschijnselen niet of nauwelijks aan. De gedachte dat partikelincorporatie, de cluster

volgorde V1-V3-V2 en Verb Projection Raising aan elkaar zijn gerelateerd, dient zich sterk 

aan op grond van deze gegevens. Ondanks het feit dat deze drie fenomenen veelal onaf

hankelijk van elkaar worden besproken in de literatuur, is het niet heel ingewikkeld om te 

:t.ien op welke manier ze theoretisch verwant zijn en hoe ze beschouwd kunnen worden als 

representaties van hetzelfde verschijnsel. Om het heel simpel te zeggen: in al deze gevailen 

is er sprake van de doorbreking van een verbaal cluster met niet-verbaal materiaal: een par

tikel, een deelwoord of een bijwoord/ object. De structuur van het geobserveerde verschijn

sel is als in (8): 

(8) .... [V1-X-V2] waar X staat voor a. partikel 

b. deelwoord 

C. Adv/DP/PP 

5. Conclusie 

Als deze analyse correct is, dan heeft dat direct gevolgen voor twee discussies. Ten eerste 

zou het de analyse van de viet geattesteerde volgordes van een cluster bestaande uit drie 

werkwoorden (vergelijk 4) aanzienlijk kunnen versimpelen. Dit geldt natuurlijk aileen als 
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aangetoond kan worden dat een analoge redenering opgaat voor het geval waarin het clus

ter bestaat uit twee modalen en een hoofdwerkwoord. In dat geval is het inderdaad zo dat 

volgordes die beginnen met V2 uitgesloten zijn, terwijl de andere vier volgordes voorko

men (zie Barbiers e.a. 2008: 1.3.2.1). In voetnoot 26 bespreekt Barbiers (2008a) - reagerend 

op Den Besten en Broekhuis (1989) en Broekhuis (2008) - de optie dat de volgorde V3-

V1-V2 ('(!Vemmen moet kunnen) mogelijk is op voorwaarde dat we het hoofdwerkwoord analy

seren als een nominalisering. Deze redenering is analoog aan de redenering dat in participi

ale clusters het participium in V3-V1-V2 niet verbaal is (zie (3)). Een argument ter onder

steuning zou kunnen zijn dat de volgorde V3-V1-V2 niet voorkomt in een constructie 

waarin V3 niet kan worden geanalyseerd als genominaliseerd, als in *dat hij '\!Vemmen is gegaan 

(vergelijk Barbiers e.a. 2008: 1.3.2.3.2).11,12 

Een tweede interessante conclusie is dat in deze analyse partikelplaatsing bij het werk

woord geanalyseerd moet worden analoog aan de andere twee besproken constructies 

(VPR en V1-participium-V2). Gegeven dat er weinig evidentie lijkt te zijn om bijvoorbeeld 

naar Jef bellen in (6e) of gemaakt hebben in (4c) te zien als scheidbaar samengestelde werkwoor

den (of als complexe predikaten), is er ook weinig reden om op eten in (1) te zien als een 

complex werkwoord of als een samenkoppeling. Het lijkt erop dat we hier telkens te maken 

hebben met een constructie waarin het verbale cluster kan worden doorbroken. Het feit dat 

de constructie in (8) zich in geografisch perspectief coherent gedraagt, verschaft een vrij 

rechtstreeks argument tegen de gedachte dat partikel en werkwoord moeten worden geana

lyseerd als een bijzonder woord (scheidbaar samengesteld werkwoord) of als een bijzondere 

woordgroep (samenkoppeling). 
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